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Siden Spotify blev lanceret i Danmark for 
syv år siden, har der været en stødt stigen-
de interesse for international musik i Dan-
mark. Salget af dansk musik er derimod  
faldet med omtrent halvdelen i samme  
årrække. Det er især de unge, som vælger 
den danske musik fra, viser tallene. DR’s 
public service forpligtelse til at spille 
mindst 43 procent dansk musik i radioen 
har spillet en historisk rolle i at kuratere 
og eksponere dansk musik og danske 
kunstnere. I dag vil de unge være dér, 
hvor de selv kan vælge musikken og dele 
den med deres venner, og mange lader 
spillelisterne styre dem igennem et uover-
skueligt udbud af musik.  

Næste uge er det nye gammelt

De færreste er klar over, hvor meget ny 
musik der udkommer, men ifølge Henrik 
Fuglesang, landechef for det uafhængige 
distributionsselskabBelieve Distribution 

Services, modtager Spotify i omegnen af 
7.000 nye sange i døgnet. I det store bille-
de er de danske udgivelser i undertal, og 
fordi tjenesterne fungerer med et ’mere ge-
nererer mere’ princip, falder dansk musik 
let i baggrunden. Måske er du heldig at 
komme på en playliste med en ny udgivel-
se, men når Spotify en gang om ugen skif-
ter ud på listerne, er der over 45.000 nye 
sange i puljen, og musikken fra sidste uge 
er allerede gammel. 

»Spotifys egne playlister er dem, der er fo-
kus på, og der slås vi om pladserne«, siger 
Henrik Fuglesang, der sender dansk musik 
til streaming-tjenesterne.  

 Og det kan trods alt stadig godt betale 
sig. For han er af den opfattelse, at selvom 
noget musik ikke streamer godt, så har 
den stadig en berettigelse og et publikum.
»Det er blevet svært at være en 360 gra-
ders succes på musikmarkedet i dag. Hvis 

du tager en artist som Rasmus Seebach, 
bliver han i forhold til sin popularitet 
ikke streamet så meget, men han sælger 
koncert-billetter og albums. En artist som 
Kesi virker godt på radio og streaming, og 
i mine øjne er Lukas Graham en af de få, 
der kan melde ’hele pladen fuld’ og virke 
både på streaming, download, live og i  
radioen.«

Placering kræver planlægning

Artist og distributør har også indflydelse 
på, om det lykkes at blive placeret på spil-
lelisterne. For eksempel har de forskellige 
tjenester forskellige målgrupper, og det 
kan være en fejl kun at kigge til Spotify, 
hvis din primære målgruppe er ældre end 
24 år.

 »Jeg overvejer nøje, hvilke artister der 
skal præsenteres for de enkelte tjenester, 
og det tager tid. Derfor er planlægning alt-
afgørende. Det kan undre mig, at artister, 
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der har brugt lang tid på sangskrivning, 
indspilning og produktion, ringer til mig 
mandag og vil have musikken udsendt 
samme fredag. Det kan måske godt lade 
sig gøre rent teknisk, men hvorfor skal 
det gå så hurtigt?«, siger Henrik Fugle-
sang.

Arbejdet før release er noget af det arti-
ster, selskaber eller distributør fortsat kan 
styre. Når musikken først er ude, er det 
slutbrugeren, der bestemmer, og det er 
ifølge Henrik Fuglsang ikke sikkert, at de 
nogensinde når at finde ud af, du er der, 
hvis du ikke har lagt en god plan. 

»Alle kigger på TOP50, men der er der 
ikke plads til alle, så det er en god idé, at 
artist og samarbejdspartnere opsætter 
egne mål og går efter dem. Tidligere på 
året sad jeg med en album-udgivelse fra  
en dansk artist, hvor vi ikke løb efter hit-
listerne, men i stedet forsøgte at få flere 
numre placeret på mindre playlister. Vi 
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satte som mål, at antallet af månedlige  
lyttere skulle femdobles på tre måneder, 
og det lykkedes.«

Personlige spillelister og samarbejde 

I streaminglandskabet er de officielle lister 
og hitlister én ting og de personlige en an-
den. For en anbefaling er langt mere værd 
end simuleret data på en persons musikva-
ner, og i jagten på at give brugerne en god 
oplevelse bruger tjenesternes redaktører 
også data, der viser, hvilke tracks som kla-
rer sig godt på mindre, lignende playlister. 
Den danske sangerinde Fallulah har lavet 
spillelisten Hej Søster! med over 100 danske 
kvindelige navne på. Hendes ærinde var at 
få mere opmærksomhed på danske, kvinde-
lige artister, og det er indtil videre lykkke-
des at få over 2000 følgere og meget medie-
opmærksomhed på ret kort tid. 

 »Jeg undres, når bookerne siger, at det 
er en meget svær opgave at finde kvinder 
at hyre, for jeg har lavet en playliste på 
Spotify med mindst tre timers musik af 
udelukkende danske, aktivt udøvende 
kvindelige kunstnere på et døgns tid,« 
skriver Fallulah på sin Facebookside. 

 Henrik Fuglesang kan godt se nødven-
digheden i, at artisterne selv råber op. For 
nogle år siden kunne artisten aflevere sin 
musik, og så var resten op til pladeselska-
bet, men i dag er det nødvendigt at tale  
direkte til sine fans og alliere sig med sine 
samarbejdspartnere og kollegaer,« siger 
han og fremhæver en række af de unge, 
mandlige rappere.

»Det er som om, de planlægger deres 
udgivelser, så de sjældent udkommer sam-
me dag. Samtidig hjælper de hinanden på 
sociale medier i retning mod streaming,« 
siger han og nævner navne som Kesi,  
Gilli, Sivas, Benny Jamz og MellemFinga-
Muzik.

 
Nordisk spilleliste gav ikke klare resultater

Det var med forende nordiske kræfter i 
ryggen, at Music Export Denmark i fem år 
tilbød en kurateret playliste med ny, nor-
disk musik. Her arbejdede redaktører fuld 
tid på at formidle nordisk musik til især 
beslutningstagere i branchen, så som fes-
tivalbookere og A&Rs. Men det er vanske-
ligt at få penge til indsatser uden målbare 

resultater, fortæller Thomas Rohde, admi-
nistrerende direktør i MXD. 

 »Når vi sidder med færre midler, og det 
er så vigtigt at kunne vise tal og konkrete 
resultater, så må vi prioritere det, hvor der 
er en direkte målbarhed, og antallet at føl-
gere til listen var ikke så stor. Men det,  
vi kunne med Nordic Playlist, var at være 
neutrale og servicere alle uden kommer-
cielle interesser. Det gav os en troværdig-
hed, som vi ved, mange benyttede sig af, 
når det gjaldt at spotte trends eller holde 
udkig efter ny musik,« siger Thomas Roh-
de. 

 Selvom Nordic Playlist i sig selv ikke 
fik brudt muren i forhold til for eksempel 
at promovere dansk musik på det svenske 
marked og ditto radio, eller i at skaffe den 
enkelte artist flere følgere på streaming-
tjenesterne, anerkender Thomas Rohde,  
at der nu er et hul, som ingen rigtigt ud-
fylder. 

 »MXD’s primære fokus er på at skabe 
forbindelser mellem danske musikproduk-
ter og udenlandske aftagere. Hvis DR er 
alt for optaget af lyttertal og tjenesterne 
fungerer udelukkende på markedsvilkår, 
vil der mangle nogen til at formidle ny, 
dansk musik til danskerne,« siger han.   

De gode sange vinder til sidst

Henrik Fuglesang vil trods sin store erfa-
ring helst ikke spå om, hvordan streaming-
landskabet kommer til at se ud i fremti-

den, men han ville ikke sætte sine penge 
på musikradio, som vi kender den i dag. 

»Folk vil nok i mindre grad søge mod 
en autoritet, der vælger for dem. Radio-sta-
tionerne virker nervøse for at miste lyttere 
og favne de kommercielle tiltag og mulig-
heder,« siger han og nævner BBC i Eng-
land som et eksempel på en radiostation, 
der bygger playlister til deres lyttere på 
Apple Music og Spotify for dermed at søge 
bredde på tværs af musikalske genrer. 

»Man skal være omstillingsparat og lyt-
te til forbrugeren. Den måde musikbran-
chen arbejder på i dag, ændrer sig fra må-
ned til måned, men jeg tror på, at den 
gode musik, der ikke er lavet til hitlister-
ne, også har en fremtid og et publikum,« 
siger Henrik Fuglesang. 

 Meget tyder i hvert fald på, at ’god mu-
sik’ vedholder den popularitet, den en-
gang har fået. Data viser, at 50 procent af 
samtlige danske streams i 2016 kom fra 
bagkatalog, hvorfor musikere i dag ikke 
kun skal konkurrere med et stigende ud-
bud af aktuel musik men også med tjene-
sternes store ’pladesamling’. 

Artiklen tager udgangspunkt i talma teriale 
fra Rasmus Rex’ forskning på Roskilde Uni-
versitets Center.
 

 

 

Hitlister giver et overblik over den mest populære musik inden for forskellige 
genrer og lande. 

  
Personlige playlister er lister, som vi selv sammensætter og måske deler med 
vennerne. For mange er de en erstatning for det, der tidligere var éns plade-
samling.

 
Professionelle playlister er oftest sammensat af streamingtjenester, musiksel-
skaber eller medier. Det kan være algoritmisk genererede playlister, automa-
tisk sammensat efter brugerens lyttemønstre, eller redaktionelle lister samlet 
af en redaktør omkring et tema, stemning eller en funktion.

OM SPILLELISTER
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»Vi forsøger at arbejde med digitale for-
mater, som rækker ind i en digital tid. Vi  
undersøger muligheden for at lave en inte-
gration mellem vores platforme, så lytter-
ne kan tage musikoplevelsen med på de 
streamingtjenester, de bruger til daglig,« 
siger Gustav Lützhøft. 

Og her er det ikke lytter- eller følgertal, 
der skal afgøre, om initiativet bliver en 
succes: 

»Det er en ny måde at arbejde på, og 
hovedfokus er på at indfri løfterne fra  
Musikhandlingsplanen om at fremtids-
sikre dansk musikformidling.«

Løfterne gik på tre indsatsområder, 
nemlig at ’styrke musiktilbuddet på digi-
tale platforme’, at skabe større synlighed 
for dansk musik’ samt at ’udvikle musik-
formidlingen med nye, originale greb’. Og 
DR har allerede sonderet streamingterræ-
net med spillelister fra P6 Beat og DR P3 

på Spotify. Mærk lyden har lidt over 5000 
følgere og spiller langt fra kun dansk  
musik. Ugens Playliste med en lidt større 
andel dansk musik har kun 215 følgere. 

Hvor stor en rolle kan jeres tiltag spille, hvis 
de unge, som I prøver at nå, ikke rigtigt er 
med?
»Udfordringen er ikke kontakten, men at 
give et tilbud, der kan konkurrere med 
den oplevelse, de unge får på de internati-
onalt funderede musiktjenester, hvor ten-
densen bliver at høre de samme udenland-
ske hits igen og igen,« siger Gustav Lütz-
høft.

DR er nemlig godt klar over udfordrin-
gen ved, at udbuddet på tjenesterne er 
uoverskueligt stort, og at DR og DRs vær-
ter kan bringe en faglighed med, som er 
vigtig i forhold til at udvælge og formidle 
musikken. Men markedsføring af de nye 

initiativer foregår indtil videre kun fra  
deres egne platforme. 

»Målet har aldrig har været store liste 
med mange følgere men at lave en effek-
tiv henvisning,« siger Gustav Lützhøft og 
tilføjer, at DR allerede har fat i de yngre 
målgrupper:  

»Vi ønsker et samspil mellem vores 
samlede platforme (tv, radio, web, red.), og 
på tværs af dem når vi fint ud – også til de 
unge.«

DRs nyeste tiltag hedder dr.dk/musik og 
indeholder blandt andet anbefalinger fra 
værter og andre musikfagligt funderede 
personer samt spillelister. Siden er stadig 
under udvikling og præsenterer meget  
andet end dansk musik. 
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